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INTRODUÇÃO 
Os resultados demonstraram que o óleo de P. alatipetiolatum possui alta atividade 

larvicida sobre A. albopictus logo nas primeiras 24 h de exposição aos 

tratamentos, apresentando diferença significativa (p<0,05) quando comparado aos 

intervalos de 48 e 72 h. Não houve mortalidade no grupo controle e os percentuais 

de mortalidade nos tratamentos nas primeiras 24 h foram, respectivamente, 0,8, 

8,0, 25,2, 58,8, 90,4, 93,2 e 97,2%. Após 48 h os maiores acréscimos de 

mortalidade foram nas concentrações de 50, 75 e 100 ppm, atingindo os 

percentuais de 24,4, 45,6 e 78,4% enquanto que foi obtido para 25 ppm 1,6% de 

mortalidade, e nas concentrações de 125, 150 e 175 ppm, respectivamente os 

percentuais 97,2, 98,4 e 99,6%. Estes resultados demonstram que a concentração 

de 25 ppm é insuficiente, mesmo após 72 h de exposição, momento em que 

atingiu apenas 2% de mortalidade. Foi observado ainda, que o efeito das maiores 

concentrações (125 a 175 ppm) é estatisticamente igual para os três tempos 

avaliados. Após 72 h a concentração de 100 ppm teve efeito igual, 

estatisticamente, às concentrações de 125 a 175 ppm. 
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O gênero Aedes é de grande interesse médico porque muitas 

espécies atuam na transmissão de arboviroses como a febre amarela 

urbana, dengue, chikungunya e zika4. O mosquito Aedes aegypti atua 

como principal vetor de arbovírus em várias regiões do mundo, 

contudo, em países em que a barreira térmica é um dos principais 

fatores limitantes para sua ocorrência, Aedes albopictus assume o 

papel de vetor primário3. A família botânica Piperaceae 

frequentemente é alvo de estudos com o intuito de encontrar 

substâncias com atividades biológicas, e possui diversas espécies 

com ação larvicida comprovada para o gênero Aedes, no entanto, 

muitas outras possuem pouco ou nenhum estudo realizado2. O 

extrato metanólico de Piper alatipetiolatum (Piperaceae) teve sua 

atividade larvicida comprovada sobre A. aegypti mas estudos com A. 

albopictus ainda não foram realizados5. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a atividade larvicida do óleo essencial de P. alatipetiolatum 

sobre A. albopictus, em condições de laboratório. 

 Figura 1. A) Mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus; B) Piper alatipetiolatum. 

A) B) 

CONCLUSÕES 

 Os resultados comprovaram a eficiência do óleo de P. alatipetiolatum sobre A. 

albopictus com potencial para ser utilizado em futuras estratégias de controle 

deste vetor. 

Figura 2. Procedimentos realizados no estudo: coleta, manutenção, identificação, 

bioensaios e análise de dados. 

Figura 3. Esquema utilizado para realização dos bioensaios. 

Figura 4. Percentual de mortalidade das larvas de 3º instar de Aedes albopictus submetidas a 

sete concentrações do óleo essencial de Piper alatipetiolatum nos intervalos de 24, 48 e 72 h 

de exposição. Letras diferentes na horizontal indicam diferença estatística. 

Apoio: Pro-Amazônia/CAPES 


